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O ensino superior adquiriu uma crescente importância 

na promoção de mudanças e na resolução de problemas 
sociais e econômicos, passando a integrar o conjunto 

de temas considerados prioritários e estratégicos para o 
desenvolvimento das nações e dos povos. Generaliza-se 
a convicção que o progresso requer o aumento dos 
níveis de escolaridade das populações e que as 

necessidades do desenvolvimento exigem 
flexibilidade,  agilidade e alternativas de formação 
adequadas às expectativas de uma rápida inserção 

em sistemas produtivos em constante 
mudança e em permanente competição. 

 
(Santiago,Tremblay, Basri & Arnal, 2008). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A estrutura organizacional está 
relacionada às concepções de 

Universidade ..... 
 

Nesta perspectiva se discute o quadripé:  
 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão   
 

Contexto no mundo ocidental ..... 
 
 



 
 
 
 
 

Implicações Educacionais para  
Universidade no século XXI  

- As transformações na educação superior estiveram 

fundamentalmente associadas à implementação do processo 
de Bolonha. O objetivo era estabelecer uma Espaço Europeu 
de Educação Superior, que permitisse o incremento da 
competitividade, atratividade e comparabilidade da educação 

superior europeia. 
- As dinâmicas atuais no Espaço Europeu de Ensino Superior e 
de Investigação caracterizam-se por uma tendência 
simultânea para a convergência e para a 
diversificação, assim como pela tensão entre 
cooperação e competição. (Ursin, Zamorski, Stiwne, 
Teelken, Whilborg, 2010).   Programas Alfa I, II e III 





 
 

Por uma Universidade 
cidadã no século XXI 

 O futuro é uma construção coletiva que tem em consideração o 

passado e o presente, mas tem igualmente em consideração as nossas 
aspirações, ou os nossos “inéditos viáveis”, na expressão de Paulo 

Freire. 
 

- Como requisito prévio ao debate sobre o modelo de sociedade e da 
pertinência da educação superior como justiça social, defende-se que 

esta deve ser considerada um bem público ao serviço da 
sociedade e um direito de todos, um bem social que procura 

explicitamente formar 
cidadãos livres, autônomos e independentes, aptos a tomar 

decisões políticas, económicas e sociais visando um 
melhor e justo desenvolvimento da sociedade 



 
 

Por uma Universidade 
cidadã no século XXI 

 Gestão acadêmica no campo de  “inéditos viáveis” 

significa:  
- Inovação no acesso a Universidade (programas, projetos, 

redes e ações interinstitucionais);  
 

- Ampliação de estratégias de ingresso e acessibilidade;  
- Flexibilidade curricular  numa perspectiva de Ensino Hibrido 

( menos horas em sala de aula); 
 

Diversificação de cursos e nos cursos: cursos sequencias; 
ofertas especiais e certificação de competências e 

habilidades;  
  
 
 



 
 

Por uma Universidade 
cidadã no século XXI 

 Gestão acadêmica no campo de  “inéditos viáveis” 

significa:  
 

- Programas de permanência com vistas a trajetórias formativas 
diferenciadas;  

 
- inovação na gestão acadêmica no ensino com interface de graduação e 

pós-graduação (ofertas conjuntas);   
 

- Implementar política de avaliação com observatórios temáticos;  
 
 





A visão tradicional de que a qualidade da 
educação superior depende da sua pertinência deve 

incluir, como pertinente, o debate sobre o seu 
contributo para a justiça social, na sua concepção 

mais radical, que soma a concepção distributiva ao 
reconhecimento e à justiça cognitiva.  



Rever os modos 
gestão na Universidade ... Inclusive acadêmica 

 
Como combinar competição e cooperação? 

 
- Nos tempos atuais, são as world class universities que 
funcionam como modelos hegemônicos de organização 

e de formação; 
 

- A internacionalização da atividade universitária deve 
ser entendida como a resposta da universidade ao 

conhecimento sem fronteiras. 
 

- Defende-se que a organização de redes de investigação e a mobilidade 
de professores e estudantes constitui a melhor resposta aos desafios e 

impactos da mundialização, restaurando a possibilidade de uma 
democracia gnosiológica e assumindo o cosmopolitismo como uma 

vocação natural e parte do ethos universitário. 
 
 





Vivemos tempos de transição e de luta, de bifurcação. 
Em muitos aspectos, esses tempos aparentam ser 

caóticos, mas de onde, muito provavelmente, sairá uma 
“nova ordem”. Como Immanuel Wallerstein, referindo-

se às estruturas do conhecimento, mas podendo ser 
generalizável ao conjunto das formas de ação humana, 

essa ordem não é determinada mas determinável: 
“só poderemos ter a fortuna se a agarrarmos” 

 (Wallerstein, 2003). 



Uma ordem que tenha na educação para todos um 
instrumento de coesão e justiça social. E como não pode 

existir justiça social sem justiça cognitiva, a educação 
superior tem um papel privilegiado neste processo histórico 

de construção de sociedades mais justas e humanas, 
“mais redondas e menos arestosas”, como gostava de 

dizer Paulo Freire. 
 
 

Rede RIAIPE, que, no âmbito de um financiamento do Programa Alfa III da 
Comissão Europeia, desenvolveu um vasto programa institucional sobre equidade e 

coesão social nas instituições de educação superior na Europa 
e América Latina, entre 2011 e 2018.  
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